РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића 1
Е-mail: soivanjica@sezampro.rs
Tел: 032/664-760
Телефакс:032/661-821

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 14/2015
Набавка грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката
избеглица

Ивањица, октобар 2015.

2
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13, 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 404-1-10/2015 и Решења о образовању комисије број 404-1-14/2015/1 за јавну
набавку број 14/2015, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - Набавка грађевинског материјала за адаптацију
неусловних стамбених објеката избеглица, ЈНМВ 14/2015
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив Наручиоца: Општина Ивањица
Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица
ПИБ:101886934
Матични број: 07221142
Шифра делатности:8411
Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs
1.2 Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца www.ivanjica.rs
1.3 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 14/2015 су добра – грађевински материјали за адаптацију
неусловних стамбених објеката избеглица
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу - III Техничке карактеристике.
1.4 Контакт (лице или служба)
Служба за контакт телефон:
-за правна питања Биљана Видић на број 032/601-415
-за стручна питања Далибор Вранић на број 032/664-760, локал 107
- број факса: 032/661-821

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности - грађевински материјали за адаптацију неусловних
стамбених објеката избеглица, ЈНМВ 14/2015
Назив и ознака из општег речника набавки – 44100000-грађевински материјали и
припадајући производи
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

Ред.
број

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Опис
Грађа резана чамова sm/jl
p.10x 12x6=18
l.3x5=450
p/l.2x5=280
Даска чамова 24mm
Цреп за кров (мин. 12,5/m2),од глине, боја цигле,
415x260
Поклопнице (које одговарају црепу)-жлебњак од
глине, боја цигле
Кровна фолија, паропропусна, водонепропусна,
ширина ролне мин. 1,5 m
АР ексери
Сипорекс блок 25, 25x625x200
Грађевински лепак за зидање блокова 25/1
Стиропор за фасаду АФ 80 mm
Лепак за лепљење стиропора 25/1
Мрежица за фасуду, бела 165 gr/ m2
Фасада 25/1 база 2
Угаона лајсна за фасаду PVC
Бетонски блок 20x20x40
Сипорекс блок 20, 20x625x200
Цемент ПЦ 35, 1/50
Сипорекс 12, 12x625x200
АР Арматрурна мрежа
Кондор 3
Ризла мешавина
Песак за зидање
В цев 100/1000
Лавабо 500, бели
Бојлер, 50 литара,бео, инокс
Батерија за каду, једноручна, никлована
Батерија за судоперу- зидна,никлована
В ПЛ цев 1/2
В.вентил 1/2
В.ПЛ цев 3/4
В Вентил ¾ са испустом
В завршно колено УН ½-1/2
В. Колено 1/2
В тештик 1/2
Арматура фи 10, ребраст
Гипс плоча 12,5, бела
Профил ЦД
Завијук за гипс 3,5 x25
Завијак за гипс 3,5 x35
Испуњивач за гипс 5/1

Јединица мере

m3

m3

Укупно
1,296
0,675
0,280
Ukupno: 2,251
5,700

ком.

6150

ком.

156

m2
kg
m3
kg
m2
kg
m2
kg
m
ком.
m3
тоне
m3
kg
ролна
тона
m3
ком
ком
ком
ком
ком
m
ком
m
ком
ком
ком
ком
kg
m2
m
ком
ком
kg

225
34
3,75
1900
240
5850
980
1175
187,5
610
46
9
11
1226
17
10
2
60
1
1
1
1
30
20
6
1
10
30
10
750
180
480
1000
1000
20

5
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Боја за унутрашње зидове
Ламинат Д=8
Подлоге за ламинат,бела
Стиропор Д=3cm,25 gr
Даске П=5см,чамове
Прозор ПВЦ 120x140
Врата улазна ПВЦ 100x205
Врата дрвена шперована 80x205
Стиропор Д=5 см АФ
Туш кабина R90, бела
Бојлер, 80л прохром, бео, инокс
Плочица зидна,25x40
Плочица подна, 33,3x33,3
Главни разводни ормар
Бројило трофазно ЈТДТ
Уклопни сат
Табла за аутоматске осигураче 36
Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи 10А
Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи 16А
Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи 20А
Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи 25 А
Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи 36 А
Чешаљ за аутоматске осигураче
Кабал ППЈ 5x6 mm2
Кабал ППЈ 5x4 mm 2
Кабал ППЈ 5x2,5 mm2
Кабал ППЈ 3x2,5 mm2
Кабал ППЈ 3x1,5 mm2
Кабал ППЈ 2x1,5 mm2
Ребрасто црево Ф23
Трофазна прикључница
Шухо прикључница
Индикатор -водоравни
Једнополни прекидач
Серијски прекидач
Наизменични прекидач
Фид. Склопка 40А,63А
Сијалична грла
Коса арматура
Кутија Ф 60
Кутија 100 x 100
Гипс електричарски
Изолир трака, 10 m,ужа
Тастер за звонце
Стиропор Д-10cm, 17gr
Типл за стиропор Л-150
Лепак за плочице, спољна,
Профил УД 28 x 27
Стиропор 20 mm, подни, 25gr
Креч у праху
Пур пена 750 ml
Водокотлић ПВЦ, бео
ВЦ шоља , бела, керамичка

kg
m2
m2
m2
m3
ком
ком
ком
m2
ком
ком
m2
m2
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
m
m
m
m
m
m
m
m
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
кг
ком
ком
m2
ком
kg
m
m2
kg
ком
ком
ком

190
70
70
70
1
6
1
3
270
1
3
60
18
1
1
1
1
6
18
6
6
3
1
20
20
100
100
100
50
100
2
30
1
10
5
5
1
10
5
30
10
25
5
1
250
1500
200
50
24
50
10
1
1

6
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.
104.
105.
106.

107.
108.

550 економик огледало вц
550 економик ормарић вц
Даска за вц шољу,ПВЦ, бела
ВЦ веза 1,8 m
Типлови 10 cm
Подна плочица, гранит сива , 33 X33
Ламинат ринфуз 7 mm
Лајсна за ламинат
Стиродур 20 mm
Двокрилни прозор lp 165 x134d
алуминијумска ролетна 2.211 m2
алуминијумска цолбанка 1.65 m
Једнокрилни балконац 80x220L
алуминијумска ролетна 3,52 m2
Двокрилни прозор lp 125 x 135
алуминијумска ролетна 3.38 m2
алуминијумска цолбанка 2.5 m
Двокрилна алуминијумска врата 140 x 206 l
Једнокрилни прозор 78 x 55d
алуминијумска ролетна 1 m2
алуминијумска цолбанка 0.78 m
Двокрилни прозор lp 137x118 d
алуминијумска цолбанка 2.74m
Једнокрилна алуминијумска врата 96 x 190

ком
ком
ком
ком
ком
m2
m2
m
m2

1
1
1
1
1000
5
32
36,68
33

ком

1

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

Свако појединачно добро мора бити ново, некоришћено и по квалитету мора одговарати
уобичајеним стандардима за тражене врсте добара.
Гарантни рок за свако испоручено добро рачунаће се према спецификацији произвођача,
а од дана испоруке добра.
Место испоруке је у Ивањици, на адресама стамбених објеката избеглих лица (адресе и
појединачне спецификације за свако избегло лице биће дате најповољнијем понуђачу),
1(један) дан од дана закључења уговора. Превоз добара до датих адреса врши се у
организацији и на терет Добављача.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар(чл. 75. ст. 1.тач.1) Закона).
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.тач. 2) Закона).
3)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.
75. ст. 1.тач 4) Закона).
4)понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
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2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу Vодељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.),потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.Имајући у виду чињеницу да се од 01.09.2013. године,
примењује Правилник осадржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз
пријаву за регистрацију понуђача (“Сл. гласник РС”, број 75/13), лица која су уписана у
Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне
регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.
Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у регистру понуђача.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених
објеката избеглица, број ЈН 14/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених
објеката избеглица, број ЈН 14/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на
адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених
објеката избеглица, број ЈН 14/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и број телефона понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.11.2015
године до 11:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању
поступка отварања неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
 Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона - попуњена, оверена
печатом и потписана
 Oбразац изјаве да је поштовао услове из чл.75. став 2.Закона - попуњена, оверена
печатом и потписана
 Образац понуде -попуњен, оверен печатом и потписан
 Модел уговара -попуњен, оверен печатом и потписан
 Изјава о независној понуди- попуњена, оверена печатом и потписана
 Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона-(подноси се само
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)-попуњена, оверена печатом и
потписана
 Споразум о заједничком извршењу набавке (доставити само у случају подношења
заједничке понуде
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3. Посебни захтеви у погледу начина на

који понуда мора бити сачињена

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом
оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу Изјава о независној
понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 Закона), који морају бити потписани и оверени
печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији
(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА ИВАЊИЦА,
Венијамина Маринковића број 1, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку
грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица, број
ЈН 14/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку грађевинског
материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица, број ЈН 14/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку грађевинског материјала за
адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица, број ЈН 14/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”
или „Измена и допуна понуде за јавну набавку грађевинског материјала за адаптацију
неусловних стамбених објеката избеглица, број ЈН 14/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни
или опозове своју понуду.
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
садржи податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,


опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Споразумом се
документацијом.

уређују

и

друга

питањакоја

наручилац

одреди

конкрсном

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3)
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Захтев у подледу МЕСТА ИСПОРУКЕ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Место испоруке:Место испоруке је у Ивањици, на адресама стамбених објеката избеглих
лица (адресе и појединачне спецификације за свако избегло лице биће дате најповољнијем
понуђачу), 1(један) дан од дана закључења уговора.Превоз добара до датих адреса врши се у
организацији и на терет Добављача.
Начин и услови плаћања: Плаћање се врши по испостављеним рачунима, сачињеним на
основу испоручених добара и то најкасније 45 дана од дана пријема исправног рачуна за
испоручена добра и верификовано записником о испоруци добара.
Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно плаћање
одбиће се као неприхватљива
9.1. Захтев у погледу РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде на може мењати понуду.
10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
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Предметна набавка не садржи поверљиве
располагање.

информације

које

наручилац

ставља

на

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца-ОПШТИНА
ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица или факсом на број
032/661-821 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Ако је одговор достављен од стране наручиоца путем електронске поште или факсом, понуђач
је дужан да на исти начин потврди пријем одговора.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 14/2015
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
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16.ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 45
дана од дана пријема исправног рачуна за испоручена добра.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатностикоја је на снази у време подношења понуда (Образац изјаве из
поглавља X)
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара(број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике
Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће Уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права У случају да је поднета само
једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку грађевинског
материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица, број ЈН 14/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
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Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Предмет јавне набавке мале вредности је набавка
грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица, број
ЈН 14/2015
Назив и ознака из општег речника набавки 44100000-грађевински материјали и
припадајући производи
Ред.
број

Опис

Јед.
мере

Укупно

Грађа резана чамова sm/jl
1.

2.

3.
4.

5.

p.10x 12x6=18
l.3x5=450
p/l.2x5=280

m3

Даска чамова 24mm

m3

5,700

ком.

6150

ком.

156

m2

225

Цреп за кров (мин. 12,5/m2),од
глине, боја цигле, 415x260
Поклопнице (које одговарају
црепу)-жлебњак од глине, боја
цигле
Кровна фолија, паропропусна,
водонепропусна, ширина ролне
мин. 1,5 m

1,296
0,675
0,280
2,251

6.

АР ексери

kg

34

7.

Сипорекс блок 25, 25x625x200

m3

3,75

Грађевински лепак за зидање
блокова 25/1

kg

1900

8.

Цена по
јединици
без ПДВеа

Укупан
износ без
ПДВ-еа

Цена по
јединици
са ПДВом

Укупан
износ са
ПДВ-ом

20
9.

Стиропор за фасаду АФ 80 mm

10.

Лепак за лепљење стиропора
25/1

m2

240

kg

5850

11.

Мрежица за фасуду, бела
165 gr/ m2

m2

980

12.

Фасада 25/1 база 2

kg

1175

13.

Угаона лајсна за фасаду PVC

m

187,5

14.

Бетонски блок 20x20x40

ком.

610

15.

Сипорекс блок 20, 20x625x200

m3

46

16.

Цемент ПЦ 35, 1/50

тоне

9

17.

Сипорекс 12, 12x625x200

m3

11

18.

АР Арматрурна мрежа

kg

1226

19.

Кондор 3

ролна

17

20.

Ризла мешавина

тона

10

21.

Песак за зидање

m3

2

22.

В цев 100/1000

ком

60

23.

Лавабо 500, бели

ком

1

24.

Бојлер, 50 литара,бео, инокс

ком

1

25.

Батерија за каду, једноручна,
никлована

ком

1

26.

Батерија за судоперузидна,никлована

ком

1

27.

В ПЛ цев 1/2

m

30

28.

В.вентил 1/2

ком

20

29.

В.ПЛ цев 3/4

m

6

30.

В Вентил ¾ са испустом

ком

1

31.

В завршно колено УН ½-1/2

ком

10

32.

В. Колено 1/2

ком

30

21
33.

В тештик 1/2

ком

10

34.

Арматура фи 10, ребраст

kg

750

35.

Гипс плоча 12,5, бела

m2

180

36.

Профил ЦД

m

480

37.

Завијук за гипс 3,5 x25

ком

1000

38.

Завијак за гипс 3,5 x35

ком

1000

39.

Испуњивач за гипс 5/1

kg

20

40.

Боја за унутрашње зидове

kg

190

41.

Ламинат Д=8

m2

70

42.

Подлоге за ламинат,бела

m2

70

43.

Стиропор Д=3cm,25 gr

m2

70

44.

Даске П=5см,чамове

m3

1

45.

Прозор ПВЦ 120x140

ком

6

46.

Врата улазна ПВЦ 100x205

ком

1

47.

Врата дрвена шперована 80x205

ком

3

48.

Стиропор Д=5 см АФ

m2

270

49.

Туш кабина R90, бела

ком

1

50.

Бојлер, 80л прохром, бео, инокс

ком

3

51.

Плочица зидна,25x40

m2

60

52.

Плочица подна, 33,3x33,3

m2

18

53.

Главни разводни ормар

ком

1

54.

Бројило трофазно ЈТДТ

ком

1

55.

Уклопни сат

ком

1

56.

Табла за аутоматске
осигураче 36

ком

1

57.

Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи
10А
Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи

ком

6

22
58.

16А
Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи
20А

ком

18

ком

6

ком

6

61.

Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи
25 А
Аутоматски ТЗ,ТЗН,ЕЗН осигурачи
36 А

ком

3

62.

Чешаљ за аутоматске осигураче

m

1

63.

Кабал ППЈ 5x6 mm2

m

20

64.

Кабал ППЈ 5x4 mm 2

m

20

65.

Кабал ППЈ 5x2,5 mm2

m

100

66.

Кабал ППЈ 3x2,5 mm2

m

100

67.

Кабал ППЈ 3x1,5 mm2

m

100

68.

Кабал ППЈ 2x1,5 mm2

m

50

69.

Ребрасто црево Ф23

m

100

70.

Трофазна прикључница

ком

2

71.

Шухо прикључница

ком

30

72.

Индикатор -водоравни

ком

1

73.

Једнополни прекидач

ком

10

74.

Серијски прекидач

ком

5

75.

Наизменични прекидач

ком

5

76.

Фид. Склопка 40А,63А

ком

1

77.

Сијалична грла

ком

10

78.

Коса арматура

ком

5

79.

Кутија Ф 60

ком

30

80.

Кутија 100 x 100

ком

10

81.

Гипс електричарски

кг

25

82.

Изолир трака, 10 m,ужа

ком

5

83.

Тастер за звонце

ком

1

84.

Стиропор Д-10cm, 17gr

m2

250

59.
60.

23
85.

Типл за стиропор Л-150

ком

1500

86.

Лепак за плочице, спољна

kg

200

87.

Профил УД 28 x 27

m

50

88.

Стиропор 20 mm, подни, 25gr

m2

24

89.

Креч у праху

kg

50

90.

Пурпена 750 ml

ком

10

91.

Водокотлић ПВЦ, бео

ком

1

92.

ВЦ шоља , бела, керамичка

ком

1

93.

550 економик огледало вц

ком

1

94.

550 економик ормарић вц

ком

1

95.

Даска за вц шољу,ПВЦ, бела

ком

1

96.

ВЦ веза 1,8 m

ком

1

97.

Типлови 10 cm

ком

1000

98.

Подна плочица, гранит сива 33
X33

m2

5

99.

Ламинат ринфуз 7 mm

m2

32

100.

Лајсна за ламинат

m

36,68

101.

Стиродур 20 mm
Двокрилни прозор lp 165 x134d
алуминијумска ролетна 2.211 m2
алуминијумска цолбанка 1.65 m

m2

33

ком

1

Једнокрилни балконац 80x220L
алуминијумска ролетна 3,52 m2
Двокрилни прозор lp 125 x 135
алуминијумска ролетна 3.38 m2
алуминијумска цолбанка 2.5 m

ком

2

ком

2

Двокрилна алуминијумска врата
140 x 206 l
Једнокрилни прозор 78 x 55d
алуминијумска ролетна 1 m2
алуминијумска цолбанка 0.78 m

ком

1

ком

1

Двокрилни прозор lp 137x118 d
алуминијумска цолбанка 2.74m
Једнокрилна алуминијумска

ком

2

ком

1

102.

103.
104.

105.
106.

107.

24
108.

врата 96 x 190

УКУПНО:

6)УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке износи:____________________________________
(словима: ___________________________________________________) динара без ПДВ-а,
односно износи:____________________ (словима: ____________________________________)
динара са ПДВ-ом.
7)РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:________дана (до 45 дана од дана пријема исправног рачуна
за испоручена добра, верификованог Записником о пријему добара
8)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана од
дана отварања)
9)МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Место испоруке је у Ивањици, на адресама
стамбених објеката избеглих лица, 1(један) дан од дана закључења уговора.Свако испоручено
појединачно добро мора бити ново, некоришћено и по квалитету мора одговарати
уобичајеним стандардима за тражене врсте добара.Гарантни рок за свако испоручено добро
рачунаће се према спецификацији произвођача, а од дана испоруке добра.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
(понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела
уговора)

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица
Закључен између:
1._____________, са седиштем у __________, улица________________ бр. ________,
матични број _________ ПИБ _________, рачун бр. __________код _________________банке,
које заступа ________________(у даљем тексту Добављач),
са подизвођачем
_______________________,са
седиштем
у
____________________,
ул.________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа
__________________________, директор;- односно са чланом групе понуђача:и
__________________________________, са седиштем у ____________________, ул.
________________________________
бр.
_____,ПИБ:
____________,
које
заступа_______________________________, директор
и
2.ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, матични број 07221142,
ПИБ:101886934, шифра делатности 8411, текући рачун 840-94640-30, коју заступа начелник
општине Миланка Коларевић (у даљем тексту Наручилац).
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/2012,14/2015,68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне
набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности, и то набавке добара- грађевинског
материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица, под редним бројем
14/2015 и да је донео одлуку о додели уговора број :___________ од _________2015. године на
основу које се уговор о набавци грађевинског материјала за адаптацију неусловних
стамбених објеката избеглица додељује Добављачу __________________________________
- да је Добављач доставио понуду бр._________.2015.године, а која је заведена код Наручиоца
под бројем __________и која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да понуда Добављача у потпуности одговара техничкој спецификацији услуга из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.
Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја и испорука грађевинског материјала за адаптацију
неусловних стамбених објеката избеглица, у свему у складу са техничком спецификацијом
добара из конкурсне документације Наручиоца број ЈН 14/2015 и понудом Добављача брoj
_______ од ___.___.2015. године,а који су саставни део овог уговора.
Члан 2.
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Укупна цена добара из члана 1. овог уговора
износи
______________________динара без ПДВ-а, са свим пратећим трошковима које Добављач има
у реализацији предметне јавне набавке, односно _____________динара са ПДВ-ом.
Цене добара су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговора.

Члан 3.
Наручилац се обавезује да изврши исплату уговорене цене на рачун Добављача, бр.
_____________, код__________ банке, у року од ________дана (до 45 дана од дана
пријема рачуна испостављеног по извршеној испоруци, верификованoj Записником из члана 4.
овог уговора).
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са приливом
средстава у буџет општине Ивањица.
По коначној исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају
све финансијске обавезе Наручиоца према Добављачу по основу и у вези са овим уговором.
Уколико постоје новчане обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
Члан 4.

Добављач се обавезује да испоручи грађевински материјал у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Гарантни рок за свако испоручено добро рачунаће се према спецификацији
произвођача, а од дана испоруке добра.
Место испоруке је у Ивањици, на адресама стамбених објеката избеглих лица, 1(један)
дан од дана закључења уговора. Превоз добара до датих адреса врши се у организацији и на
терет Добављача.
Уколико Добављач у уговореном року не изврши све своје уговорне обавезе, обавезан
је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 2‰ (промила) укупне уговорене
вредности из члана 2. овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5%
укупне уговорене вредности.
Сматра се да је извршена адекватна испорука добара када овлашћено лице Наручиоца
на месту испоруке изврши квалитативан и количински пријем добара, што се потврђује
Записником, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, одмах,
без одлагања по пријему добара, а у случају скривених мана одмах по сазнању за скривену
ману.
У случају приговора на количину и квалитет добара Наручилац одмах обавештава
Добављача који је дужан да упути званично лице за решавање рекламације и да на лицу места
утврди чињенице, о чему заједнички сачињавају записник.
Штете настале због неодговарајућег квалитета набављених добара Добављач се
обавезује да у целости надокнади Наручиоцу.
Члан 5.
Обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном поверењу и
уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и поштења.
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На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други важећи прописи који регулишу област предмета овог
уговора.
Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а ако споразум није могућ спор ће решавати стварно надлежни
суд.
Члан 6.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те га
без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних
страна.
Члан 8.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни
припада по три примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА

_______________________

ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката
избеглица, број ЈН 14/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач_______________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке јавну набавку грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених
објеката избеглица, број ЈН 14/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

